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Biitiin ilimlerin ve ilmi c;ah§mala1·m temelini bibliyografya te~kil eder. Herhangi
bir mevzuda ara§brma yapmaga ba§lamadan once, gelip gec;mi§lerin bu konuda neler
yapm1§, neler haz1rlam1§ olduklarm1 bilmek gerekir. Bu §art yerine getirilirse "ta§ ta§
iistiine konularak" bir bina, bir eser, bir dii§iince sistemi geli§tirilir, tamamlan1r. Aksi
halde her §eye yeni ba§tan ba§lamak ve ekseriya netice almamak mukadder olur.
ilimlere ve ilmi ara§brmalara temel hizmetini goren
bibliyografyalarm haz1rlanmas1 evvela metodik <;ah§maya baghd1r. Diizensiz ve metodsuz didinmelerle bibliyografya i§lerine giri§mek, biiyiik hata olur ve miisbet netice ahnamaz.
$unu bilhassa belirtmek isterim ki bibliyografya - nakt§ i§leme gibi- biiyiik sab1r ve dikkat istiyen bir i§tir.
Uzun y11lar Milli Kiitiiphane'de ba§ar1 ile <;ah§mi§,
kiitiiphane ve bibliyografy,·
hizmetlerinden biiyiik zevk almt§ degerli arkada§1m1z Tiirkan Poyraz ile mesai arkada§1 Nurnisa Tugrul'un ihtimamla haz1rlad1klar1 bu bibliyografya eseri; biiyiik bir ihtiyaca kar§ihk te§kil eden, tiyatro ve bahusus tiyatro tarihimiz sahasmda k1ymetini ve aktiialitesini bic;bir zaman kaybetmeden ellerde dola§acak k1ymetli bir miiracaat kitab1d1r.
Ba§ar1larmdan dolay1 arka<la§larum tebrik etmegi vazife sayar1m.
Tiirkan Poyraz ve Nu;.-nisa Tugrul, bu eseri, birka<; meziyeti bir araya getirmi§
olmamn §evki ve h1z1 ile haz1rlam1§lard1r. Kendileri,
tamd1g1m miinevverler arasmda
tiyatroyu en c;ok sevenlerdendir. Bir bibliyografya eserinin ehemmiyetini, bi,· bibliyografyanm ne gibi §artlarm yerine getirilmesiyle meydana <;tkabilecegini en iyi bilenlerimiz arasmdad1rlar. Ve metotlu <;ah§abilen sab,rh kiitiipbanecilerdir.

1961 senesinde ne§rolunan Milli Kiitiiphane uzmanlarmdan Bebire Abac10glu ve
Semahat Turan'm mii§terek eserleri "Tiyatro Bibliyografyas1 (1928 - 1959)" ile birlikte elimizdeki bu yeni eser, Tiirk tiyatrosu ic;in en giizel hizmetler arasmda amlacaktir.
Bu hizmetten, tiyatromuz iizerinde c;ah§anlar ve kiitiiphanecilerimiz <;ok faydalanacaklard,r.
Adnan OTOKEN
Milli Egitim Bakanhg,
Kultiir Miiste§ar1

BlRKAC SOZ

Son on y1lda tiyatromuz h1zla geli§irken, tiyatromuzun k1sa gec;:mi~i iizerine yap1lan ara§hrmalarm say1s1 da gitgide arhyor. T anzimat'la ba§layan Batihla§ma hareketinde bizim olmayan Bat1 tiyatrosunu Turk toplumunun ya§ant1lan arasma yerle§tirmek
ic;:in s1k1 bir c;:aba buluyoruz. hte bunun ara§hr1lmas1 giiniimiiziin Tiirk Tiyatrosunda
alman yolu aydmlatacaktir. Ankara Oniversitesi Dil ve Tarih - Cografya Fakiiltesinde
dort y1l ogrenim siireli bir Tiyatro Kiirsiisiiniin kurulmu§ olmas1 da bu yolda atilan temelli ad1mlardan birisidir. Tiirk Tiyatrosu'nun sanat ve yarat1c1hk alam boylece bilimsel yonden de tamamlanm1§ olacaktir.
Her alanda oldugu gibi, tiyatromuzun da bilimsel
incelenm e sinde en onemli ve
onceligi olan kaynak bibliyografya verileridir. Elimizde tuttugumuz bibliyografya 1928
y1lma kadar olan donemi kaps1yor. Boylece ozellikle Tiirk Tiyatrosu, ge.nellikle
Ti.irk kiiltiirii iizerine c;:ah§anlarm eline ender degerde bir kaynak veri~mi§ oluyor.
Genellikle dedim, bunu bir ornekle gostereyim. 1908 Me§rutiyetinden Tiirk siyasal yonetiminin degii§tigi 1920 y1lma ve Cumhuriyet'in kabulii clan 1923 y1lma kadar tiyatronun ve tiyatro eserlerinin incelenmesi bile yalmz bu donemin tiyatrosunu degil fakat
aynca iilkemizin toplumsal ve siyasal ak1mlar1m ve ortam1m da
yans1tacak giic;tedir.
$imdi elimizde tuttugumuz bu degerli bibliyografyadaki oyu.nlarm adlanna, siireli yaymlardaki makalelerin ba§hklarma bir goz atmak bile bize bu donemin Tiirk toplumunu
ve onun sorunlarm1 tamtmaya yetecektir.
Bibliyografyanm biiyiik bir emek, titizlik ve sevgiyle
hazirlanml§ oldugu hemen
goriiliiyor. Eski harfli yaymlarm bibliyografyas1m haz1rlamak c;ok c;:etin bir i~tir. Bu
<;aglardaki gene! bibliyografyalarm, eksik, yetersiz ve bo§luklarla dolu olmas1, kitaphklanm1zm diizensilzligi ve eksiklikleri, yangmlar ve bak1ms1zhklarla c;ogu yaymlarm yok
olmu§ olmas1 bu i§i.n c;etinligini kolayca ortaya koyar. Bibliyografya yalmz bas1h oyun
ve tiyatro iizerine hazirlanm1§ bas1h kitaplarla yetinmemi§, aynca siireli yaymlardaki
makale ve ele §tirici yaz1lar1m, gene siireli yaymlarda yaymlanm1§
oyunlan ve c;e§irt:li
kitaphklarla ozel ellerde bulunan el yazmas1 kitaplar1, ic;i.ne almaktad,r.
Bibliyografyay1 §oyle bir kan§hrmak bile 1928'e kadar olan donemde tiyatronun
Ti.irk toplumu ic;indeki yerini ve onemini kolayhkla ortaya koyacakt1r. Fakat bibliyografyanm onemli boliimii oyunlar bibliyografyas1d1r. Bu bizi ilk Tiirkc;e yaz1h oyu.n sorunuyla kar§l kar§1ya b1rak1yor. ilk kez FORUM dergilsinin ( l) bir say1S1nda Profesor
Fahir iz yiizelli y1I once yaz1lm1§ bir oyunu buldugunu bildirerek, bunun iizerine bilgi
vermi§ti. Viyana'da Ulusal Kitaphgmm yazmalan arasmda buldugu bu oyunu,n ad1
Vakayi-i Acibe v~ Havadis-i Garibe-i Kef§ger Ahmet olup, aynca lie; yabanc1 dilde c,evi-

( l) Fahir iz, "Yiizelli y1I once yaz1lm1§ bir Tiirkc;e piyes", Forum, l Haziran 1958
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rileri bulunmaktadir. <;eviriler ayr1 ayn kimaelerce yap1lm1§hr. Boylece ilk Tiirkc;e oyun
.Sinasi' nin Sair Evlenmesi'nin tan1hi olan I 859'dan bir elli y1l daha geriye gitmi§ oluyor.
Fahir lz daha sonra yazmanm metnini de yaymlam1§, ayr1ca kitap olarak da yaymlanmi§hr. Ancak Fahir lz bunu bir Tiirkiin yazd1gm1 kesin olarak ileri siirmemi§, bu oyunun belki de Tiirkc;e ogrenen Avrupahlar ic;in bir ah§tlrma temrini olabiITecegini b elirtmi§tir. Oyle ki bunun okullarm bitirme torenleri.nde oynanmak iizere haz1rlanm1§ bir
metin oldu g u da dii§iiniilebilir. Acaba bu tiirlii ba§ka Tiirkc;e oyunlar var m1yd1? hte
bu rad a dort ornegin adlarm1 veriyorum. Bu say1lanlardan ba§ka oyunlar da v a rd1.
Gene Viyana'da 1810 tarihinde Dogu dilleri ogrencileri ic;i.n temrin olarak Cha bert imzasiyle iic; perdelik bir oyun vardir. Tiirkc;e ad1 §oyledir : Hikayet-i lbda-1 Y enic;eriyan ba bereket-i pir-i Bekta§iyan $eyh Hac1 Bekta§ Veli-i Miisliman. Aym e serin Frans1zca ba§hg1 ise §oyledir: Hadji Bektache ou La Creation des Janissaires? (Drama en
langue turque en trois actes) (2) Goriiliiyor ki Do gu Dilleri Okulunda boyle ii c; p c rde lik oyunlar Tiirkc; e olarak yaz1labiliyormu§.

Ancak biitiin bu ornekler bir y

Evlenmesi ile ba§latabiliriz. Sair Evie·
iizere mi, yoksa oynanmak iizere mi
ren bir soruydu. 1859 y1lmda lstanb
mabahc;e Saray Tiyatrosunun da ayn
de !'Orient gazetesinin 25 Haziran I;
yahm: "Milli Egitim Osmanh Kurulu
ai Efendi bu yakmda Racine, La Fon
virerek yaymlaml§ ve c;evirisinde ta
olan bu gene; yazar bugiin be geniliy
sahneye konacak Tiirkc;e bir perdeli
Evlenmesi' dir Bo§bogazhk edip oncecf
halka temsili a1cag1 s1cagma duyura c1
kadar giizel sanatlarm aydmca koru}

lki.nci ornek daha eski tarihlidir. Hem Tiirkc;esi, hem Frans1zcas1, hem de Almanca meti.nleri bulunan iic; perdelik bu tragedyamn ad1 Godefroi de Bouillon olup I 7 6 I
tarihini ta§1yan 48 sayfahk bir kitapt1r. Viyana Dogu Dilleri Akademisi o g rencileri bu nu 18 Arahk 175 7 ve 28 Ocak I 7 58 tarihlerinde temsil etmi§lerdir. (3) Goriili.iyor ki
bu ornek de gene Dogu Dilleri Okulunun bir ara§t1rma temrinidir.

cisilni ku ti ula r1z."

Uc;iincii ornek daha da onemlidir. Bu "lbrahim'in Kurban Edili§i" Ethysia toy Abraam adh Girit tiyatrosunun en eski orneklerinden birisilclir. Pek c;ok yazma, c;eviri ve
basklSl bulunan bu eserin en eski metni 1535 tarihli olduguna gore eser bu tarihten eskidir. hte G. A . Megas'm 1954 y1hnda yaymlad1g1 ac;1mh ve t1pk1-bas1mh metinde belirtildiigine gore bu onemli eserin 17 83 tarihli bir Tiirkc;e c;evirisi vardir. ( 4)

Her bibliyografya gibi belki bu
tur. Ancak bibliyografya oylesilne titi
rm aonucudur ki, eksiklikler olsa olsa
lalar olarak yeni bask1larda katilaca

Bir de 1750 yilmda Goldoni'nin Tiirkc;e c;evirisi oldugu ileri siiriilmektedir. (5)
Bu say1lanlarm yamsira Ermenilerin de baz1 Tiirkc;eye c;eviri c;abalarma rasthyoruz. Birc;ok oyun Tiirkc;eye c;evrilerek Ermeni harfleriyle Tiirkc;e olarak yaymlanm1§t1r. Bu ara·
da merkezi Yenedik'teki manastirda olan Ermeni katolikleri M1htarya.n'larm bu yolda
c;abalan olmu§tur. Nitekim bunlar arasmda 1813 y1lmda Moliere'in Zoraki Hekim'ini
H . A . G. Antimosyan Tiirkc;eye c;evirmi§tir. Metin olarak yaymlanm1yan birc;ok Tiirkc;e
oyunlar da oynanml§hr. Bunlarda.n gazeteye gec;en Serap
Hekimyan'm ltalyan'cadan
c;evirdigi 20 May1s 1858'de lstanbul'da Naum Tiyatrosunda oynanan Riyakar ve Miiseyyip adh oyunudur. Bu tarihten, siireklil Tiirkc;e temsiller veren Giillii Agob'un Osmanh
Tiyatrosu'nun ilk Tiirkc;e oyunu olan Keork Karabetyan'tn c;evirdigi Orisafallu ve Devicque'in Cesar Borgia oyununa kadar birc;ok Tiirkc;e oyunlar oynanml§hr. Bunlar arasmda ic;inde Giillii Agob'un
bulundugu ve 1862 - 964 y11lan arasmda lzmir'de tem~iller veren Yaspuragan Tiyatrosunun oyunlanm da sayabilirilz. (6)
(2) Th. Menzel, Meddah, Schattentheather und Orta Ojunu, Praha 1941 s. 84 • 85 .
(3) P. L. Jacob, Alliance des Arts, Bibliotheque Dramatique de Monsieur de
Soleinne, IV, Paris 1844, s. 220 - 221 .
(4) S. 139 I 148
(5) Dr. 0 . Hachtmann, " Tiirkisch Ubersetzungen Aus Auropaischen Literaturen .
Ein Bibliographischer Versuch", Die Welt des Islams, Berlin 1918 Bd. 6, a. I - 23.
( 6) Metin And, "Giillii A gob Tiyatrosundan once Tiirkc;e temsiller veren bir topluluk: Varpuragan Tiyatroau", Forum, I Subat 1966.

Boyle bir bibliyografyay1 hazirl~
de eski oyunlan yazarlarm1, c;eviri v,
aml adm1 bulmak gibi. Eski oyunlard:
yerli yazarm samlan eser bir yabanc1
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Ancak bi.itiin bu ornekler bir yana, gene de Tiirk oyun yazarhg1n1 ,Sinasi'nin Sair
Evlenmesi ile ba,latabiliriz. ,Sair Evlenmesi'nin yalmz Batt tiyatroauna ozenip oku.nmak
i.izere mi, yoksa oynanmak iizere mi yaz1ld1g1 edebiyat tarihc;ilerimizi hanidir di.i§iindi.iren bir soruydu. 1859 y1lmda lstanbul'da yaymlanan bir gazete bu.nu aydmlattyor. Dolmabahc;e Saray Tiyatrosunun da aym y1lda ac;1lm1§ olu§u bu gori.i§ii destekliyor. Echode !'Orient gazetesinin 25 Haziran 1859 giinkii say1smda Po)igny imzah §U yaz1y1 okuyahm: "Milli Egitim Osmanh Kurulu Dyesii ve Paris'te uzun siire ogrenim yapmI§ ,Sinasi Efendi bu yakmda Racine, La Fontaine ve Moliere'den sec;me parc;alar1 Tiirkc;eye c;evirerek yaymlamt§ ve c;evirisinde tam bir yetenek ve ustahk goriilmii§tii. Oziinden §Bir
olan bu gene; yazar bugi.in begeniliyor. ,Silmdi de Ha§metli Sultan'm ozel tiyatrosu.nda
sahneye konacak Tiirkc;e bir perdelik gi.izel bir giildiiri.i yazm1§t1r. Bu oyunun ad1 $air
Evlenmesi'dir Bo§bogazhk edip onceden oyunu ac;1klayacak degiliz, ancak s1ras1 gelince
halka temsili s1cag1 s1cagma duyuracag1z. Beklemekte iken sarayln eglencelerine oldugu
kadar gi.izel sanatlarm aydmca koruyuculugunu yapan ha§metli Sultan'm ba§ mabeyincisilni kutlulanz."
Boyle bir bibliyografyay1 haznlamamn c;e§itli
giic;liikleri vardn. Bunlardan birisi
de eski oyunlan yazarlarm1, c;eviri veya uyarlama ise asil yazarlartnln adlanm, oyunun
as1l adm1 bulmak gibi. Eski oyunlarda c;ogu kez bunlar belirtilmedi1gi gibi bazan da bir
yerli yazarm samlan eser bir yabancmm olabiliyor.
Her bibliyografya gibi belki bunun da baz1 eksikleri olmas1 kac;m1lmaz bir sonuc;tur. Ancak bibliyografya oylesilne titizlikle hazirlanmt§, oylesine c;ok yonlii ara§ttrmalarm sonucudur ki, eksiklikler olsa olsa bir biiyi.ik gole sonradan ilave edilen tek tiik damlalar olarak yeni bask1larda kattlacakhr.

Metin AND

ESERIN HUSUSIYETLERl

Bu Bibliyografya, 1859 da bas1lan $air Evlenmesi adh ilk tiyatro eserinden, yeni
harflerin kabul edildigi 1928 y1hna kadar yaz1lm1§ tiyatro eserlerini ic,i.ne almaktadtr.
Bibliyografya, 6 k1s1mdan mi.ite§ekkildir: I Basma ti yatro eserleri, 2 Opera
ve operetler, 3 T efrika eserler, 4 Tiyatro hakkmda kitaplar, 5 Makaleler,
6 Yazma tiyatro es e rleri. Bibliyografyamn en bi.iyiik ozelligi, eserlerin, bulundug u
ki.itiiphanelerin ismi ve varsa yer numaralar1yla verilmesidir. Bu si!stem,
ara§tlnctlara
hiiyiik kolayhk saghyacag1 gozoniinde tutularak tatbik e dilmi§tir.
Bib)iyografya hazirlamrken hemen heme,n Ankara ve Istanbuldaki kiitiiphanelerin
tamanu taranml§tlr. Bunlar:
ANKARA'da
Milli Ki.itiiphane
Ti.irkiye Bi.iyiik Millet Meclisi Ki.itiiphanesi
ii Halk Ki.iti.iphanesi
Dil ve T arih - Cografya F aki.iltesi T arih Boli.imii Ki.iti.iphanesi
Di! ve Tarih - Cografya F aki.iltesi Edebiyat Boli.imi.i Ki.iti.iphanesi
Di! ve Tarih - Cografya Faki.iltesi Tiyatro Boli.imi.i Ki.iti.iphanesi
Metin And Ozel Ki.iti.iphanesi
!STANBUL'da
$ehir Tiyatrolar1 Ki.itiiphanesi
Hakk, Tank Us Ozel Ki.iti.iphanesi
Belediye Ki.itiiphanesi
Bayaz1t Devlet Ki.iti.iphanesi
F atih Millet Ki.iti.iphanesi
Universite Merkez Ki.iti.iphanesi' dir.
Bibliyografya, Milli Ki.iti.ipha.ne 'de uygulanan enstri.iksiyona sad,k kahnarak hazirlanm>§, yalmz kitab1n boy kayd1, Milli Ki.iti.iphane enstri.iksiyonu,na uyulmayarak cm.
olarak verilmi§tir. Kiinyesi verilen her eser bizzat goriili.ip incelenerek fi§lenmi§tir.
Yazar adlan, soyad1 varsa ko§eli parantezle ba§a almarak, yoksa adlariyle, yazar
ad, indeksinde yer alm1§tir. Aynca c,eviren, adapte eden ve nakledenler, aym alfabetik
sirada yanlarmda i§aret edilerek, soyadlan varsa soyad, ile, yoksa oz adlan ide dizilmi§tir. Kitap adlar1, tefrikalar ve makale adlart aym a!fabetik i.ndekste toplanml§tlr, Makale, tefrika ve kitap adlanm aym indekste toplamaktaki gayemiz, kitapla ilgili makaleleri imkan nisbetinde bir araya getirebilmektir. Makalelerin altma, makalenin hangi
konuya ait oldugunu belirten kisa notlar konulmas1 uygun gori.ilmii§ti.ir.
Bibliyografyada, tefrika edilmi§ tiyatro eserlerinin ve makalelerin yaymland1g1 gazete, dergilerin adlan kiinyenin alt kismmda verilmi§tir. Dergi ve gazetelerin bulu.ndu-
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gu kiitiiphaneler ve yer numaralari ise Milli Kiitiiphane'nin 1963 y1lmda bastird1g1 .. ES
Kl HARFLl TDRKCE SORELi YAYINLAR TOPLU KATALOGU'nda goriilecektir. Dergi ve gazeteleri bulmak ic;in bu katalog anahtar olmaktad1r.
Bibliyografyada, soyad1 olan baz1 yazarlar, adlariyla
alfabetik siraya girmi§tir.
Bu ve buna benzer baz1 hatalar1m1z ic;in okuyucularm bizi bag1§hyacaklar1m iimid ederiz.
Eksiksiz bir Bibliyografya haz1rlama.nm giic;liigiinii hepimiz biliriiz. Bizim bibliyografyam1z da biitiin eksikleriyle, hatalar1yla, daha iyisini, daha miikemmelini yapacaklara l§lk tutabilirse ne mutlu.

t Ct

Bibliyografyamn hazirlanmasmda bizi te§ci ederek gayret veren; o zamamn Milli
Kiitiiphane Miidiirii olan, Kiiltiir Miiste§ar1m1z saym Adnan Otiiken'e min.net hislerimizi ifade ederiz. Aynca, degerli i)gilerini gordiigiimiiz Milli Kiitiiphane Gene! Miidiirii
saytn Dr. Miijgan Cu.nbur'a te§ekkiirlerimizi sunartz.
Bu kitabm haz1rlanmasmda <;e§itli yard1mlar1m gordiigiimiiz Milli
Kiitiiphanenin
Eski Eserler Boliimiinde pek k1ymetli hocam1z saym $ahap Nazmi Co§kunlar'a ve kitabm her sattrmda emegi bulunan saym Nejdet Sanc;ar'a §iikranlar1m1z1 su.nariz. lndeksleri hazirlayan ve matbaa tashihlerini titizlikle yapan T.R.T. Kurumu Ar§iv ve Kiitiiphane Miidi.irii saym Neda Atasagun'a ve ara§ttrmalar1m1zda, bize her ti.irli.i kolayhg1
gosteren saym Metin And'a te§ekkiiri.i bore; biliriz.

Poyraz • Tugrul

Not:

E. H. T., Milli Kiitiiphane'nin Eski Harfli Ti.irkc;e eserler boliimiidiir.
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